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 چکيده
ایً پژوُؼ ةا ُصف  ىلایػَ جئّری ذًُ در کّدکان پیؼ دةػحاٌی ىتحال ةَ اسحالالت زةاٌی و 

زةاٌی غادی  ؽِط اـفِان احطا ؽصه اغث. جئّری ذًُ کّدکان پیؼ دةػحاٌی ةط ذػب 

ادر( ویژگیِای حيػیث ؽٍاغی ىٍحشب ) حٍػیث وغً وجرفیالت وانصیً ،جػصاد سّاُط وةط

ىلایػَ ای،حاىػَ آىاری جيام کّدکان  –ىّرد ىلایػَ كطار گطفحَ اغث . در ایً جرلیق غهی 

پیؼ دةػحاٌی غادی وىتحال ةَ اسحالل زةاٌی ةّدٌص ةطای اٌحشاب ٌيٌَّ غادی از روش جفادفی 

نتلَ ای غاده وٌيٌَّ ةانیٍی از روش در دغحطس اغحفاده ؽص .ةطای غٍخؼ ىحغیطُای جرلیق 

ؾٍاىَ ای انالغات فطدی اغحفاده ، جکانیف  جئّری ذًُ و از آزىّن ُّش ةِط کّدکان از پطغ

پیؼ دةػحاٌی وکػهط اغحفاده ؽصه اغث .در جخظیَ وجرهیم داده ُا از جرهیم کّواریاٌع در 

اغحفاده ؽصه کَ ىحغیط ُّش ةِط ةَ غٍّان ىحغیط کٍحطل در ٌظط گطفحَ  05/0غهد ىػٍی دار 

ةط رؽص  (P<0.001ق ذاکی از آن اغث کَ اثط اـهی وكػیث گفحار)ؽصه اغث ٌحایج جرلی

جئّری ذًُ کّدکان پیؼ دةػحاٌی از نراظ آىاری ىػٍی دار اغث اىا اثط اـهی ىحغیطُای 

حٍػیث،غً،غً پصر،غً ىادر ،وجػصاد سّاُط وةطادر وُيچٍیً اثطات جػاىهی ُیچ یک از 

پیؼ دةػحاٌی از نراظ آىاری ىػٍی دار ىحغیطُاةا وكػیث گفحار ةط ٌظطیَ ذًُ در کّدکان 

 ٌتّد. 

 دةػحاٌی و ُّؽتِطجئّری ذًُ، اسحالالت زةاٌی، کّدکان پیؼ واشگبن کليدي:
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 مقدمه
رود کَ غانیان غال ؽٍاغی ةَ ؽيار ىیُای ىِو در ذّزه روانؽٍاغی رؽصی کّدکان یکی از ذیهَجرلیق و پژوُؼ در ذّزه روان

ةَ سّد حهب کطده اغث. یکی از ىّكّغات ةیٍادی ىهطح در ایً زىیٍَ، رؽص اححياغی کّدکان اغث کَ ةطاغاس جّحَ پژوُؾگطان را 

کٍٍص. ةا وحّد ایً کَ اُيیث ایً ٌلؼ اغاغی در آن ایفاء ىی 2و ٌظطیَ ذًُ 1رغص ىفاُیيی ىاٌٍص زةانجرلیلات ةَ غيم آىصه، ةَ ٌظط ىی

کٍص، ةا ایً ذال، در سفّص رواةم غهّی ةیً آٌِا اسحالف ٌظط كاةم اغی اٌکار ٌاپضیط حهّه ىیدو ىحغیط در کيیث و کیفیث جتادالت اححي

ةارجؼ ؛ 1988، 3کٍص )اونػّنجّحِی ةیً ـاذب ٌظطان وحّد دارد. گطوُی ةط ایً ةاورٌص کَ زةان ٌلؼ اغاغی در رؽص ٌظطیَ ذًُ ایفاء ىی

(، در ذانی کَ گطوه دیگط، اغحلادی ةَ جلصم زةان و 1999، 7ُطیع؛ 1991، 6اندان و ُيکار؛ 2000، 5؛ پحطغّن و غیگم1995، 4و ونيً

؛ 1992، 11؛ فّدور1995، 10فطیَ، زالزو و پانفای؛ 1989، 9و ُاال ظ؛ چٍصنط، فطیح2000، 8پطٌطٌلؼ غهّی آن در ؽص ٌظطیَ ذًُ ٌصارٌص )

 (.1994، 12گّپٍیک و ونيً

ىحفاوجی )ةطای ىثال،  13ایجا چَ اٌصازه در درك ایً کَ دیگطان واحص ذاالت ذٍُیٌظطیَ ذًُ ةط ایً ىّكّع اؽاره دارد کَ افطاد 

 ،14افکار، جيایالت و غلایص( ُػحٍص و ایً ذاالت ىيکً اغث ةا ذاالت ذٍُی فطد و یا واكػیث ىّحّد ىحفاوت ةاؽص، جّاٌایی دارٌص )فالول

ةیٍی دُص جا از نطیق آن ةَ اکحؾاف، پیؼکّدك اةظاری كصرجيٍص ىی (. در واكع، جئّری ذًُ در غيم ة1978َ، 15؛ پطیياك و وودراف2000

جّان ةَ ؽٌّص کَ رفحار اٌػان را ٌيی(. کّدکان در ذصود چِار غانگی ىحّحَ ىی1998، 16و جغییط رفحار دیگطان ةپطدازد )راغم و ُيکاران

فِيٍص فِو کٍص کَ آٌِا ةطاغاس آن ىیدکان رؽص ىیُای ىّكػیحی درك کطد. در ایً غً ىِارت ادراکی در کّنّر ـطف ةطاغاس ویژگی

ُا و اؽیاء حصا از ُو ُػحٍص و ایً ىّكّع فِيص کَ دریافث و درك پصیصهرفحار، واةػحَ ةَ ةازٌيایی ذٍُی یک ىّكػیث اغث. کّدك ىی

یا غلیصه ٌادرغث دیگطان  17ةاور کاذب(. در واكع، جئّری ذًُ ةَ جّاٌایی فِو 1999واةػحَ ةَ ؽٍاسث و جخطةیات كتهی آٌِا اغث )فالول، 

(. ةا 2000؛ پحطغّن و غیگم، 2002، 18دُص )ونف، واٌث، غیگمىّكّغی کَ پایَ و اغاس رؽص ؽٍاسحی در کّدکان را ؽکم ىی -اؽاره دارد 

ُایی ٌیظ وحّد ژوُؼیاةٍص، اىا پاٌص کَ کّدکان در ذصود چِار غانگی ةَ ىفِّم ٌظطیَ ذًُ دغث ىیُا ٌؾان دادهایً کَ اغهب پژوُؼ

اغحلادی وحّد دارد  (.2009، 19دارٌص کَ ٌؾان ىی دٍُص ذحی در پایان غال اول زٌصگی کّدکان ٌیظ، ىفِّم ٌظطیَ ذًُ وحّد دارد )دوُطجی

-کٍص، ٌظطیَ ذًُ دارای غَ غهد اغث کَ غهد اول، ٌظطیَ ذُـً کَ ُيان ؽکمکَ در ذيایث از دیصگاه رؽصی ٌظطیَ ذًُ، ةیان ىی

ُای گیطد؛ و غهد غّم، کَ حٍتَطی ىلصىاجی ٌظطیَ ذًُ اغث؛ غهد دوم، کَ در آن یک ٌظطیَ ذًُ واكػی ونی اونیَ ؽکم ىیگی

ُایی کَ ةا جئّری (. جّاٌائی1990، 20ؽٌّص )فالول و ُيکارانُای پیچیصه را ؽاىم ىیجط ٌظطیَ ذًُ، ٌظیط درك ؽّسی و كلاوتپیؾطفحَ

رؽص اسالكی، فِو جّانی حِم و غلیصه ٌادرغث، جيایظ ظاُط و واكػیث و ةَ کارگیطی اـهالذات ةیاٌگط ذاالت ذًُ در ارجتاط ُػحٍص ؽاىم 

ُای کالىی و (.فطض غيصه ادةیات پژوُؾی ةطایً اغحّار اغث کَ جّاٌایی1998، ةَ ٌلم از راغم و ُيکاران، 1987ذٍُی ُػحٍص )ونظنی، 

)ةارجؼ و ونيً،  23( و ىػٍاؽٍاغی واژگاٌی1999ُطیع، ؛ 1991، 22دان و ُيکاران) 21ىکانيَط زةان ىيکً اغث از نطیق غاز و کارُایی ٌظی

( در رؽص ٌظطیَ 2000، 26ویهیطویهیط و دی)دی 25گیطی( و کػب ىِارت در ٌرّ ىحيو2000؛ پحطغّن و غیگم، 1988، 24؛ اونػّن1995
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در سفّص ارجتاط زةان و ٌظطیَ ذًُ، پژوُؼ ذاكط غػی كص و ٌلیق  ذًُ ٌلؼ اغاغی ایفاء ٌيایٍص. ةا ایً ذال، ةا جّحَ ةَ وحّد ٌظطات

ةط آن دارد جا پطده از اةِاىات وحّد ةطداؽحَ و از ایً رُگضر ؽٍاسث کافی در سفّص جأثیط زةان و وكػیث گفحار ةط رؽص ٌظطیَ ذًُ را 

 ایخاد ٌيایص.  

 

 پيطينه
 -کّدکان پیؼ دةػحاٌی یک زةاٌَ )فارغی زةان( و دو زةاٌَ )فارغی ( ىیظان رؽص ٌظطیَ ذًُ را در2010) 27فطُادیان و ُيکاران

ٌفط از  65دسحط ؽطکث داؽحٍص کَ  64پػط و  99کّدك پیؼ دةػحاٌی ىحؾکم از  163کطدی زةان( ىّرد ىلایػَ كطار دادٌص. در ایً جرلیق 

داری ةا ىیظان رؽص ٌظطیَ جّاٌایی کالىی و غً رواةم ىػٍیٌفط از آٌان دو زةاٌَ ةّدٌص. ٌحایج ایً پژوُؼ ٌؾان داد کَ  98آٌان یک زةاٌَ و 

-ذًُ دارٌص. ٌحایج جرهیم رگطغیّن ٌؾان داد کَ ةَ جطجیب غَ ىحغیط جّاٌایی کالىی، وكػیث زةان )یک زةان/ دو زةاٌَ( و غً كادر ةَ پیؼ

رت گطفحَ، جّاٌایی کالىی و غيهکطد در ٌظطیَ ُای ـّةاؽٍص. ةطاغاس ىلایػَةیٍی غهد غيهکطد کّدکان پیؼ دةػحاٌی در ٌظطیَ ذًُ ىی

( نی پژوُؾی غيهکطد غَ گطوه از کّدکان ىتحال ةَ 2010) 28حیّری و ُيکارانذًُ در کّدکان یک زةاٌَ ةِحط از کّدکان دو زةاٌَ ةّد.

ً ىّرد ىلایػَ كطار دادٌص. در ُای ذٍُی، کّدکان ىتحال ةَ غٍصروم دان و کّدکان غادی را در جکانیف ىشحهف ىطةّط ةَ ٌظطیَ ذُىػهّنیث

کّدك غادی ةَ جطجیب  20کّدك ىتحال ةَ غٍصروم داون و  12ُای ذٍُی، کّدك ىتحال ةَ ىػهّنیث 20کّدك ىحؾکم از  52ایً پژوُؼ، 

. ةا وحّد ُا ةطاةط ةّدغال ؽطکث داؽحٍص کَ جطکیب حٍػی )دسحط و پػط( در گطوه 46/6غال و  27/10غال،  74/9ةا ىیاٌگیً غً جلّیيی 

ُای داری وحّد ٌصاؽث. ٌحایج ایً پژوُؼ ٌؾان داد کَ ةیً غيهکطد گطوهُا، ةیً غً ذٍُی آٌِا جفاوت ىػٍیجفاوت در غً جلّیيی گطوه

داری وحّد دارد، نّری کَ کّدکان غادی و کّدکان دارای ىػهّنیث ذٍُی ىّرد ىهانػَ در ةطسی جکانیف ىطةّط ةَ ٌظطیَ ذًُ جفاوت ىػٍی

جطی در ىلایػَ ةا دو گطوه دیگط در جکانیف ىطةّط ةَ ٌظطیَ ذًُ ی غيهکطد ىؾاةَ و کّدکان ىتحال ةَ غٍصرم داون غيهکطد ةػیار كػیفدارا

ُای کالىی جٍِا در دو گطوه ةانیٍی )ىػهّل ذٍُی و غٍصروم داون( داؽحٍص. غالوه ةطایً، ارجتاط ةیً جکهیف ىطةّط ةَ ٌظطیَ ذًُ و جّاٌایی

دانگطن و ُای کالىی دارد.ُای ؽٍاسحی از حيهَ جّاٌاییدُص، غيهکطد ىّفق در جکانیف ٌظطیَ ذًُ ٌیاز ةَ جّاٌاییةّد کَ ٌؾان ىی دارىػٍی

ُا ةَ ىلایػَ ىیظان رؽص ٌظطیَ ذًُ در کّدکان فهج ٌشاغی ةا کٍٍصه( در پژوُؼ سّد ةا کٍحطل غً ذٍُی ؽطکث2010) 29ُيکاران

غانَ(، ىیاٌگیً  12جا  5غال ) 9آزىّدٌی ةا ىیاٌگیً غً جلّیيی  14کّدکان غادی پطداسحٍص. در ایً پژوُؼ اسحالالت گفحاری ؽصیص و 

ٌفط از آٌان دسحط ةّد ؽطکث داؽحٍص. ةطای ارزیاةی  10ٌفط از آٌان پػط و  4غال کَ  7/7غال و ىیاٌگیً غً زةاٌی  1/6غً ذٍُی غیطکالىی 

ُای کالىی اغحفاده ؽص. ٌحایج ٌؾان داد، اگطچَ کّدکان فهج ٌشاغی ةا اسحالالت ةػحَ ةَ جّاٌاییىیظان رؽص ٌظطیَ ذًُ از دو جکهیف وا

جفّیط “سهاُای ةیؾحطی در ىلایػَ ةا کّدکان غادی داؽحٍص اىا در جکهیف  30گفحاری ؽصیص در جکهیف غٍحی ةاور کاذب )غانی و آن(

ُا در گیطی ایً پژوُؼ، گطوهطوه ىّرد ىهانػَ ىؾاُصه ٌؾص. ةطاغاس ٌحیخَداری ةیً دو گو ٌيطه کهی ٌظطیَ ذًُ جفاوت ىػٍی 31”فکطی

ُا ةطاغاس جکهیفی کَ واةػحگی ُای کالىی داؽث ىحفاوت ةّدٌص در ذانی کَ ةیً ٌظطیَ ذًُ گطوهجکهیفی کَ واةػحگی ةاالیی ةَ جّاٌایی

زةان ذاالت “یان ٌاىَ کارؽٍاغی ارؽص سّد ارجتاط ةیً ( در پا2011) 32ُای کالىی داؽث جفاوت وحّد ٌصاؽث.دوجکيحطی ةَ جّاٌایی

کّدك دارای اسحالل )غً  14و رؽص ٌظطیَ ذًُ را در کّدکان ىتحال ةَ اسحالل اوجیػو را ىّرد ةطرغی كطار داد. در ایً جرلیق  33”دروٌی

ل( در كانب دو گطوه کَ از ٌظط غً غا 5/6غال و غً گفحاری  6کّدك غادی )غً جلّیيی  13غال( و  6غال و غً گفحاری  4/7جلّیيی 

گفحاری ُيگً ةّدٌص ؽطکث داؽحٍص. ٌحایج ایً جرلیق ٌؾان داد کَ کّدکان غادی از زةان ذاالت دروٌی، ةیؾحط از کّدکان اوجیػو اغحفاده 

يتػحگی ٌؾان داد کَ در ُای ُکٍٍص. ُيچٍیً، کّدکان غادی در جکانیف ىطةّط ةَ ٌظطیَ ذًُ از غيهکطد ةِحطی ةطسّردار ةّدٌص. جرهیمىی

در گطوه کّدکان غادی، ىیظان ةَ کارگیطی وانصیً یا کّدکان از زةان ذاالت دروٌی ةا غيهکطد کّدکان ارجتاط ٌصارد، در ذانی کَ ایً ارجتاط 

ارجتاط ةیً ( 2011) 34راسهیً و ُيکاراندار ةّد. گطوه کّدکان اوجیػو، پع از کٍحطل غً جلّیيی و غً گفحاری از ٌظط آىاری ىػٍی

کّدك  54گفحار را در کّدکان دارای اسحالالت رؽصی زةان را ىّرد ىهانػَ كطار دادٌص. در ایً جرلیق  غيهکطد در ةاورُای کاذب و جّاٌایی

                                                                                                                                                                                       
25 -Complementation Syntax 
26 -De Villiers & De Villiers 
27- Farhadian et al. 
28- Giaouri et al. 
29 -Dahlgren et al. 
30- Sally and Anne 
31- Thought Picture 
32- Dhooge 
33 -Internal States Language 
34- Rakhlin et al. 
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 ُا،کٍٍصهةِط غیطکالىی ؽطکثغال ؽطکث داؽحٍص. ٌحایج جرلیق ٌؾان داد کَ پع از کٍحطل غهد ُّش 12جا  6روغی زةان در داىٍَ غٍی 

ُا، آٌِایی کَ جکانیف ةاورُای کاذب را ةا ىّفلیث کٍٍصهٌيطات رؽص زةان ةا غيهکطد در جکانیف ةاورُای کاذب در ارجتاط اغث. از ةیً ؽطکث

گّیی داؽحٍص. اغحٍاد ةَ ذاالت ذٍُی، ىیظان اغحفاده از افػال داری ٌيطات ةاالجطی در جطکیب ٌرّی داغحانگضراٌصه ةّدٌص، ةَ نّر ىػٍی

ُای ایً جرلیق از ایً فطكیَ کَ ةازٌيایی رؽصیافحَ ةاورُای ؽٍاسحی و ادراکی ةا غيهکطد در جکانیف کاذب در ارجتاط ٌتّد. یافحٍَی، روانذُ

( 2012) 35کاذب ةط رؽص ٌرّی جکیَ دارد و ارجتانی ةا غيهکطد ؽٍاسحی کهی یا یادگیطی افػال ذاالت ذٍُی ٌصارد.کالریػا و ُيکاران

دةػحاٌی کاٌادا ىّرد ةطرغی كطار دادٌص. در ایً ٌظطیَ ذًُ، غّاىم ىطجتم ةا ساٌّاده، رؽص زةان و درك داغحان را در کّدکان پیؼ ارجتاط ةیً

کّدك در كانب دو گطوه از کّدکاٌی کَ زةان اٌگهیػی زةان اول آٌِا و گطوه دیگط کَ زةان اٌگهیػی زةان دوم آٌِا ةّد ؽطکث  170جرلیق 

کٍٍصه ىِيحطی دةػحاٌی اٌگهیػی زةان ةّدٌص. از ةیً غّاىم ىّرد ىهانػَ، دایطه نغث غيّىی جػییًکَ ُيَ آٌِا در ىطاکظ پیؼداؽحٍص، نّری 

ةطای غيهکطد ُط دو گطوه کّدکان در ٌظطیَ ذًُ و درك داغحان ةّد. از ةیً غّاىم ىطجتم ةا ساٌّاده، وكػیث سّاُط و ةطادر در ارجتاط ةا 

ُای دایطه غث ُط دو گطوه ةّد، در ذانی کَ جرفیالت وانصیً جٍِا در گطوُی کَ زةان اٌگهیػی زةان اول آٌِا ةّد، ةا ىِارتُای دایطه نىِارت

( ارجتاط ةیً ىیظان ةَ کارگیطی و درك زةان ذانث ذٍُی ةا ٌظطیَ ذًُ را 2012) 36گطازاٌی و اورٌاگیدار داؽث. نغث و سّاٌصن ارجتاط ىػٍی

غال ؽطکث داؽحٍص. ٌحایج  7/9آىّز دوره اةحصایی ةا ىیاٌگیً غً داٌؼ 110دکی ىّرد ىهانػَ كطار دادٌص. در ایً جرلیق در اواغم دوران کّ

 ٌؾان داد کَ ةیً ىیظان اغحفاده از زةان ذاالت ذٍُی و غيهکطد کّدکان در جکانیف ٌظطیَ ذًُ ارجتاط ىػٍادار و در ذص ىحّغم ةطكطار اغث،

ُای ٌظطیَ ذًُ ارجتاط كّی ةطكطار اغث. غالوه ةطایً، جرهیم رگطغیّن ٌؾان دکان از زةان ذاالت ذٍُی و جّاٌاییدر ذانی کَ ةیً درك کّ

داد، ٍُگاىی کَ جّاٌایی کالىی و غً کٍحطل ؽّد، درك زةان فطاؽٍاسحی ىحغیطی اغث کَ ةَ ةِحطیً ؽکم غيهکطد کّدکان در جکانیف 

فطكیَ زیطٌیظ در راغحای ُصف کهی پژوُؼ ىتٍی ةط ىلایػَ جئّری ذًُ در کّدکان کٍص. یً ىیةاورُای کاذب و آزىّن درك ُیخان را جتی

پیؼ دةػحاٌی ىتحال ةَ اسحالالت زةاٌی و کّدکان  پیؼ دةػحاٌی  غادی ؽِط اـفِان ىهطح ؽصه اغث :

 ی را ٌؾان ىیصُص.ىلایػَ ٌظطیَ ذًُ در کّدکان پیؼ دةػحاٌی ىتحالةَ اسحالالت زةاٌی و غادی جفاوت ىػٍی دار

ةاؽص. ُيچٍیً، جرلیق ذاكط ةا ٌگط ىیای ةّده و از ٌظط زىان از ٌّع گضؽحَىلایػَ -پژوُؼ ذاكط از ٌظط روش از ٌّع جرلیلات غهّی

ٌی دةػحاٌی ىتحال ةَ اسحالالت زةارود. حاىػَ آىاری پژوُؼ ذاكط کهیَ کّدکان پیؼجّحَ ةَ ُصف آن حظو جرلیلات کارةطدی ةَ ؽيار ىی

دةػحاٌی ؽِط اـفِان ىؾغّل ةَ جرفیم ةّدٌص. ةطای در ىطاکظ پیؼ 1389-90ةاؽٍص کَ در غال جرفیهی دةػحاٌی غادی ىیو کّدکان پیؼ

ُای ةانیٍی )کّدکان دارای اسحالالت زةاٌی( از روش دردغحطس اغحفاده ؽص، ةصیً جطجیب کَ ةا ىطاحػَ ةَ ىطاکظ گفحار درىاٌی اٌحشاب ٌيٌَّ

پػط( اٌحشاب ؽصٌص. غپع، ةطای اٌحشاب  20دسحط و  20دةػحاٌی ىؾغّل جرفیم ةّدٌص )ٌفط از کّدکاٌی کَ در ىلهع پیؼ 40ِان ؽِط اـف

ای غاده اغحفاده ؽص، ةصیً جطجیب کَ از ةیً ىطاکظ پیؼ دةػحاٌی دسحطاٌَ و پػطاٌَ، دو ىطکظ )در کّدکان غادی از روش جفادفی نتلَ

ٌفط( ةَ نّر جفادفی  10کّدك )از ُط ىطکظ  40دةػحاٌی جفادفی اٌحشاب ؽص و در ىخيّع از چِار ىطکظ پیؼىخيّع چِار ىطکظ( ةَ نّر 

ُای اٌحشاب ؽصٌص. ةطای انيیٍان از غصم اةحالء کّدکان غادی ةَ ُط گٌَّ اسحالالت زةاٌی، از یک کارؽٍاس گفحاردرىاٌی سّاغحَ ؽص جا ٌيٌَّ

ٌفط  40ٌفط غادی و  40کّدك پیؼ دةػحاٌی )وكػیث گفحار:  80ٌی ىّرد ارزیاةی كطار دُص. در ٌِایث، اٌحشاب ؽصه را از ٌظط اسحالالت زةا

غال كطار داؽث، ةَ غٍّان ٌيٌَّ پژوُؼ اٌحشاب ؽصٌص. ةا جّحَ  7جا  5پػط( کَ داىٍَ غٍی آٌِا ةیً  40دسحط و  40دارای اسحالل؛ حٍػیث: 

ىی، اةحصا اُصاف و ىطاذم اٌخام جرلیق ةطای وانصیً جؾطید ؽص و از آٌِا سّاغحَ ؽص جا فطم ُا، كتم از ُط گٌَّ اكصاکٍٍصهةَ غً ؽطکث

ُای جرلیق فاكص ُط گٌَّ ىػهّنیث حػيی و ذٍُی کٍٍصهٌاىَ ؽطکث در جرلیق را اىلاء ٌيایٍص. الزم ةَ جّكید اغث کَ ؽطکثركایث

 ةّدٌص.

 

 ابسار هبي پصوهص
ةِط ةّد کَ غیطُای جرلیق ؽاىم پطغؾٍاىَ انالغات فطدی، جکانیف ٌظطیَ ذًُ و آزىّن ُّشاةظار ىّرد اغحفاده ةطای غٍخؼ ىح

 ؽّد. ىشحفات ایً اةظار در اداىَ جؾطید ىی

 پرسطنبمه اطالعبت فردي -3-4-1

 ةطای گطدآوری انالغات ىطةّط ةَ ىؾشفات فطدی از یک پطغؾٍاىَ ىرلق غاسحَ ىحؾکم از ُفث غّال ةَ جطجیب ةطای جػییً

حٍػیث، غً، غً پصر، غً ىادر، غهد جرفیالت پصر، غهد جرفیالت ىادر، جػصاد سّاُط/ ةطادر و غَ ىاده ةطای ثتث ٌيطات ىطةّط ةَ 

 ةِط ةّد )پیّغث یک(.وكػیث گفحار، ٌظطیَ ذًُ و ُّش

 

                                                           
35- Clarisa et al. 
36 -Grazzani & Ornaghi 
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 تکبليف نظریه ذهن -3-4-2

 اغحفاده ؽص: در پژوُؼ ذاكط ةطای ارزیاةی ىیظان ٌظطیَ ذًُ از غَ جکهیف ةاور کاذب 

( 1985کًُّ و ُيکاران ) -جّغم ةاروناغث کَ  38جکهیف جغییط ىکانجطیً ؽٍاسحَ ؽصهاز حيهَ : ایً جکهیف 37آن -جکهیف غانی

ىهانػَ ةطای ةطرغی ارجتاط ةیً زةان و ٌظطیَ  40آن در  -(، جکهیف غانی2007پیؾٍِاد ؽصه اغث. ةطاغاس فطاجرهیم ىهیگان و ُيکاران )

ةّده اغث. ٌػشَ فارغی  35/0فاده كطار گطفحَ و اٌصازه اثط گظارش ؽصه ةطاغاس ایً جکهیف ةطای ارجتاط زةان و ٌظطیَ ذًُ ذًُ ىّرد اغح

 ( اغحتاریاةی و ىّرد اغحفاده كطار گطفحَ اغث.2010ایً جکهیف در پژوُؼ فطُادیان و ُيکاران )

غث کَ ةطای ارزیاةی فِو ةاورُای کاذب و ىیظان ٌظطیَ ذًُ ىّرد : ایً جکهیف ٌیظ از حيهَ جکانیف جغییط ىکان ا39حػتَ كطىظ/ آةی

 گیطد.اغحفاده كطار ىی

اغث کَ جّغم گّپٍیک و  41زٌٍصه(: ایً جکهیف از حيهَ جکانیف جغییط ىرحّا)حػتَ گّل 40حػتَ ىصاد رٌگی/ ةطچػب کاغضی

 ( ةَ کار گطفحَ ؽصه اغث.1988اغحیٍگحّن )

ُای ىطةّط ةَ گیطد کَ ةَ پطغؼُای ةاور کاذب در جکانیف فّق زىاٌی ـّرت ىیُی ةَ پطغؼدالزم ةَ جّكید اغث کَ در ٌيطه

 ـّرت گطفث. 1دُی جکانیف ٌظطیَ ذًُ ةطاغاس حصول ذافظَ پاغز ـرید داده ؽصه ةاؽص. ةَ نّر کهی در پژوُؼ ذاكط، ٌيطه

ٍَ ٌيطه جکانیف ةیً ـفط جا ؽؼ كطار داؽث. روایی ٌيطه کهی ٌظطیَ ذًُ از ىخيّع ٌيطه غَ جکهیف ىراغتَ ؽص کَ ةا جّحَ داى

(. در 2010ـّری و ىرحّایی ُط غَ جکهیف در جرلیلات كتهی در داسم کؾّر ىّرد ةطرغی و جأییص ةّده اغث )فطُادیان و ُيکاران، 

و ةطای گطوه  86/0ان غادی پژوُؼ ذاكط، ُيػاٌی دروٌی ٌيطات جکانیف ٌظطیَ ذًُ ةا اغحفاده از كطیب آنفای کطوٌتاخ ةطای گطوه کّدک

دُص اةظار ىّرد اغحفاده ةطای غٍخؼ ٌظطیَ ذًُ از پایایی ىههّةی ةطسّردار ةَ دغث آىص کَ ٌؾان ىی 78/0کّدکان دارای اسحالالت زةاٌی 

 اغث. ةّده

 

 بهرآزمون هوش -3-4-3
-ةِط کّدکان پیؼةِط از آزىّن ُّشی ُّشغال(، ةطای ارزیاة 7جا  5ُا )کٍٍصهدر پژوُؼ ذاكط ةا جّحَ ةَ داىٍَ غٍی ؽطکث

ةِط کّدکان را در دو ذیهَ کالىی و غيهی ىّرد غٍخؼ كطار (. ایً آزىّن، ُّش1967( اغحفاده ؽص )وکػهط، WPPSI) 42دةػحاٌی وکػهط

ةِط غيهی ةا اغحفاده از ُا، فِو و حيالت و ُّشُا، ذػاب، ىؾاةِثژهکالىی ةا اغحفاده از ؽؼ سطده آزىّن انالغات، وا ةِطدُص. ُّشىی

ؽّد. آزىّن وکػهط غَ ؽاسؿ اـهی ارائَ ُا ارزیاةی ىیُای ٍُصغی و ىکػبپٍج سطده آزىّن ساٌَ ذیّاٌات، جکيیم جفاویط، ىازُا، نطح

ةِط کهی از ىخيّع ٌيطات جطاز ؽصه فطد در دو ذیهَ ةاؽص. ُّشةِط کهی ىیةِط غيهی و ُّشةِط کالىی، ُّشدُص کَ ؽاىم ُّشىی

كطار دارد. ایً آزىّن در کّدکان ایطاٌی اغحتاریاةی و اغحاٌصاردغازی ؽصه اغث  152جا  33ؽّد و در داىٍَ کالىی و غيهی ذاـم ىی

 (. 1992)ؽاُیً، 

 

 روش اجرا
درىاٌی و اداره کم آىّزش و پطورش اغحان اـفِان ةَ غيم  در احطای جرلیق، اةحصا ىکاجتات الزم حِث ىػطفی ىرلق ةَ ىطاکظ گفحار

ُای الزم حِث زىاٌتٍصی ذلّر ىرلق دةػحاٌی جِیَ گطدیص. غپع ُياٍُگیآىص. غپع فِطغث کاىهی از ىطاکظ گفحار درىاٌی و ىطاکظ پیؼ

ُای ةَ غيم آىص. پع از ىؾشؿ ؽصن ٌيٌَُّای ةانیٍی )کّدکان دارای اسحالالت زةاٌی( در ىطاکظ گفحار درىاٌی ةطای دغحطغی ةَ ٌيٌَّ

ای ةطای ُياٍُگی و جؾطید اةػاد جرلیق )اُصاف، كطورت جرلیق و فطایٍص احطا( ةا ونصیً گطوه ةانیٍی ةطگظار گطدیص. ةَ نّر ةانلّه، حهػَ

و ةَ نّر جفادفی چِار ىطکظ ةَ نّر داٌؾگاُی دسحطاٌَ و پػطاٌَ جفکیک ؽصه ُای غیطةانیٍی ٌیظ اةحصا ىطاکظ پیؼىؾاةَ، در اٌحشاب ٌيٌَّ

جفادفی اٌحشاب ؽصٌص کَ حهػَ ُياٍُگی ىؾاةِی ةا ذلّر وانصیً ةطای گطوه غیطةانیٍی ٌیظ ةطگظار گطدیص. در اٌحِای حهػات وانصیً پع از 

ةطای غٍخؼ ىحغیطُای انالع از کاىم اُصاف و فطایٍص جرلیق، فطم ركایث ٌاىَ را اىلاء کطدٌص و در سفّص ةطٌاىَ زىاٌی جػییً ؽصه 

ةِط )ىحغیط کيکی( در اةحصا احطا ای جٍظیو ؽص کَ ةَ جطجیب آزىّن ُّشجرلیق اغالم آىادگی ٌيّدٌص. ةَ نّر کهی، احطای جرلیق ةَ گٌَّ

ی کَ در ُا در غَ حهػَ اٌخام ؽص، نّرُای ىطةّط ةَ ةاورُای کاذب )رؽص ٌظطیَ ذًُ( احطا گطدیص. کهیَ ارزیاةیؽص و در اداىَ غٍخؼ

                                                           
37- Salli-Ann Task 
38 -Change of Location 
39 -Red/ Blue Box 
40- Crayon Box /Sticker 
41 -Change on Content 
42 -Wechsler Preschool Scale of Intelligence 
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ُای ىطةّط ةَ ُای ىطةّط ةَ ُّش غيهی و در حهػَ غّم غٍخؼُای ىطةّط ةَ ُّش کالىی، در حهػَ دوم آزىّنحهػَ اول آزىّن

-ُای فّقگیطیةاورُای کاذب اٌخام ؽص. ةطای انيیٍان از ایً کَ گطوه غیط ةانیٍی فاكص ُط گٌَّ اسحالالت زةاٌی ُػحٍص، كتم از احطای اٌصازه

ُایی کَ جّغم یک کارؽٍاس گفحار درىاٌی ةطگظار ؽص ؽطکث کطدٌص کَ نی آن ىؾشؿ گطدیص کَ گطوه غیط ةانیٍی فاكص ر ارزیاةیانضکط د

ُا ةَ ـّرت اٌفطادی ةطگظار گطدیص، نّری کَ ةَ وانصیً و الزم ةَ جّكید اغث کَ جياىی آزىّنةاؽٍص. ُطگٌَّ اسحالالت گفحاری و زةاٌی ىی

ای ُا ةَ گٌَّکٍٍصهُای ارجتاط اونیَ ةا ؽطکثسفّص ىرطىاٌَ ةّدن انالغات ذاـهَ انيیٍان داده ؽص. ُيچٍیً، رویَُا در کٍٍصهؽطکث

کّدك  80ُا نراظ گطدد. در ٌِایث، ُا وحّد ٌصارد جا دكث و ـصاكث کاىم در احطای آزىّناٌخام ؽص کَ حّاب درغث یا غههی در آزىّن

 کّدك دارای اسحالالت زةاٌی( در پژوُؼ ذاكط ؽطکث کطدٌص. 40کّدك غادی و  40پیؼ دةػحاٌی )

 

 روش تجسیه و تحليل اطالعبت 
ُای آىار جّـیفی ؽاىم ىیاٌگیً، اٌرطاف اغحاٌصارد، ُای گطدآوری ؽصه از روشةٍصی دادهدر جرلیق ذاكط ةطای جّـیف و نتلَ

 50حفاده ؽص. ةا جّحَ ةَ ایٍکَ جػصاد ىؾاُصات در ُط جّزیع کيحط از حصول، ٌيّدار و ُيچٍیً ىراغتَ ىیظات جغییطات و درـص جغییطات اغ

ُای اغحفاده ؽص. ُيچٍیً ةطای ةطرغی جخاٌع واریاٌع گطوه 43ویهک -ُا از آزىّن ؽاپیطوىّرد ةّد نضا ةطای ةطرغی نتیػی ةّدن جّزیع داده

ی اغحفاده از آىار پاراىحطیک از جرهیم کّواریاٌع ةطای کٍحطل اثط ُافطضىّرد ىلایػَ از آزىّن نّیً اغحفاده ؽص. ةا جّحَ ةَ ةطكطاری پیؼ

ةِط( و جػییً اثط ىحغیطُای ىػحلم )وكػیث گفحار، حٍػیث، غً، غً و جرفیالت وانصیً، جػصاد سّاُط/ ةطادر( اغحفاده ىحغیط کيکی )ُّش

 ٌخام ؽص.ا 15ٌػشَ  SPSSافظار آىاری و ةّغیهَ ٌطم ≤05/0ُا در غهد جياىی جرهیمؽص. 

 

 یبفته هبي  پصوهص
داری ةیؾحط از ىیظان ٌظطیَ ذًُ در کّدکان دارای اسحالالت دةػحاٌی ؽِط اـفِان ةَ نّر ىػٍیٌظطیَ ذًُ در کّدکان غادی پیؼ 1

 (.  p <001/0زةاٌی ةّد )

 آورده ؽصه اغث .  2ٌحیخَ ةطرغی ایً فطكیَ در حصول 

2;013/0ةِط در ٌظطیَ ذًُ )دُص کَ پع از جػصیم ٌلؼ ُّشٌؾان ىی2ٌحایج جرهیم کّواریاٌع در حصول 
η , 308/0;p  , 

05/1;(77 ,1)F2;328/0دار اغث )دةػحاٌی از نراظ آىاری ىػٍی(، اثط وكػیث گفحار ةط ٌظطیَ ذًُ کّدکان پیؼ
η , 001/0> p  , 51/37 ; 

(77 ,1)Fداری وحّد دارد. ةا جّحَ ةَ کان دارای اسحالالت زةاٌی جفاوت ىػٍی(، ةَ ایً ىػٍا کَ ةیً ىیظان ٌظطیَ ذًُ در کّدکان غادی و کّد

فِان ةَ نّر ٌظطیَ ذًُ در کّدکان غادی پیؼةِط، گیطی کطد کَ پع از کٍحطل غهد ُّشجّان چٍیً ٌحیخَىی 1ؽکم  دةػحاٌی ؽِط ـا

 داری ةیؾحط از ىیظان ٌظطیَ ذًُ در کّدکان دارای اسحالالت زةاٌی اغث. ىػٍی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43- Shapiro-Wilk 
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 و نتيجه گيريبحث 
ىلایػَ ٌظطیَ ذًُ در کّدکان پیؼ دةػحاٌی ىتحال ةَ اسحالالت زةاٌی و کّدکان پیؼ دةػحاٌی غادی ؽِط اـفِان جفاوت ىػٍی  -

 دار را ٌؾان ىیصُص.

داری ن ةَ نّر ىػٍیدةػحاٌی ؽِط اـفِاىیظان ٌظطیَ ذًُ در کّدکان غادی پیؼدر ایً راغحا، ٌحایج ةَ دغث آىصه ٌؾان داد کَ 

گط آن اغث کَ اسحالل در گفحار، ىيکً اغث ٌظطیَ ذًُ ةیؾحط از ىیظان ٌظطیَ ذًُ در کّدکان دارای اسحالالت زةاٌی اغث. ایً ٌحایج ةیان

از نطیق  را در کّدکان پٍج جا ُفث غانَ ةا جأسیط روةطو غازد. چطایی و چگٌّگی ةَ جأسیط افحادن ٌظطیَ ذًُ در اثط اسحالالت زةاٌی

( و ىحػاكب آن ىرصود ؽصن ىػٍاؽٍاغی واژگاٌی )ةارجؼ و 1999؛ ُطیع، 1991غازکارُای ىشحهفی ىاٌٍص کاُؼ ىکانيَ )دان و ُيکاران، 

( كاةم جتییً اغث. ةا در 2000ویهیط، ویهیط و دیگیطی )دی( و غصم ىِارت در ىحيو2000؛ پحطغّن و غیگم، 1988؛ اونػّن، 1995ونيً، 

حً ایً کَ در جرلیق ذاكط، جيییظ کّدکان غادی از کّدکان دارای اسحالل ةَ نّر غيصه ةط ىػیارُای جّنیص ـّت و ادای ـرید ٌظط داؽ

ُا در كتال غصم کفایث کٍٍصهُای سخّالٌَ ؽطکثکهيات جکیَ داؽث، از ایً رو اسحالل در گفحار ةَ نّر اونیَ ىيکً اغث از نطیق واکٍؼ

فطدی آٌِا جأثیط گضاؽحَ ةاؽص. غالوه ةط ایً، کاُؼ ىؾارکث در ىکانيَ و جتادالت ارکث آٌِا در ىکانيَ و جتادالت ىیاندر گفحار، ةط ىیظان ىؾ

ُا در غطوکار کٍٍصهُای ةػصی غاىم اـهی ىرصود ؽصن ىػٍاؽٍاغی افػال ذٍُی و کاُؼ جخطةیات ؽطکثىیان فطدی، ىيکً اغث در گام

( اؽاره ٌيّد کَ 1991جّان ةَ ؽّاُص ارائَ ؽصه جّغم دان و ُيکاران )ىیؽيار رود. در ذيایث از ادغا، داؽحً ةا ذاالت ذٍُی دیگطان ةَ 

ای نتیػی ىؾاُصه ؽصه در کّدکان ةا درك آٌان از ذًُ دیگطان در ارجتاط اغث. در ىکانيَ، کّدك فطـث جخطةیات ىکانيٌَؾان دادٌص کَ 

غهّی ةیً آن اذػاغات را پیصا کطده و زىیٍَ ٌظطیَ غازی درةاره ذاالت ذٍُی دیگطان ةطای  غط و کار داؽحً ةا اذػاغات دیگطان و رواةم

-کّدکان نی جخارب سّد، ٌظطیٌَظطیَ ٌیظ،  -ؽّد. ةطاغاس دیصگاه ٌظطیَؽّد و در اداىَ ؽطایم جرّل ٌظطیَ ذًُ ایخاد ىیوی فطاُو ىی

-ُای ىضکّر ةطای جهاةق ُط چَ ةیؾحط ةا جخارب، در ىػطض دگطگٌّی كطار ىیطیَغازٌص، اىا ٌظةیٍی رفحار ىیُایی را ةطای جّكید و پیؼ

ةیٍی و جّكید رفحار دیگطان ةطسّردار ُای ٌاىٍاغب كتهی کَ از کفایث الزم ةطای پیؼُای ىٍاغب حایگظیً ٌظطیَگیطٌص و ةَ جصریج ٌظطیَ

ؽّد در کّدکان کَ ةَ نّر غيصه از نطیق ىکانيَ فطاُو ىی جخارةیرغص، چٍیً ةَ ٌظط ىی(. 1997ؽٌّص )گّپٍیگ و ىهحظوف، ٌیػحٍص ىی

غازد. ةَ ُط ذال، ٌحایج جرلیق ذاكط ٌؾان داد کَ غيهکطد کّدکان دارای اسحالل گفحار ىرصود ؽصه و ٌظطیَ ذًُ را ةا جأسیط روةطو ىی

ُای گظارش ؽصه جّغم کّدکان غادی اغث کَ ةا یافحَدارای اسحالالت زةاٌی در جکانیف ىطةّط ةَ ٌظطیَ ذًُ ةَ نّر ىػٍاداری کيحط از 

(، 2010دانگطن و ُيکاران )(، 2008(، رىم و پحطز )2007(، ىیهیگان و ُيکاران )2006) (، فاراٌث و ُيکاران1998کّرجیً و ىهّت )

 ( ىهاةلث دارد. 2012گطازاٌی و اورٌاگی ) (  و2012(، کالریػا و ُيکاران )2011) راسهیً و ُيکاران
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